
                           इइय ा 11 वी 12 सुधारीत िवषय योजना  
 व मू यमापन योजना. 

 
महारा  शासन 

शालये िश ण व ीडा िवभाग 
शासन शु दीप क . संकीण-२०२१/ . .१२१/एसडी-४. 

मादाम कामा माग, हुता मा राजगु  चौक,  
मं ालय, मंुबई-४०० ०३२. 

िदनाकं : 25 फे वुारी, २०२२. 
 

वाचा : - १. शासन िनणय .संकीण २०१९/ . . (२४३/१९ )/एसडी-४, िद. ८ ऑग ट,२०१९ 
    २. शासन शु ीप क .अ यास-२११८/ . .२४३/एसडी-४, िद. ११ नो हबर,२०१९  
              ३. शासन िनणय . संकीण-२०२१/ . . ९/एसडी-४, िद. १८ जानेवारी,२०२१  

  ४. शासन िनणय . सकंीण-२०२०/ . .२०२/एसडी-४, िद. २० ऑ टोबर,२०२१   
 

तावना :  
शालेय िश ण िवभागा या उपरो त संदभ . १ मधील िद. ८ ऑग ट, २०१९ या शासन 

िनणयानुसार इय ा ११ वी व इय ा १२ वी किरता सधुािरत िवषययोजना व सुधािरत मू यमापन योजना 
िनि त कर यात आलेली आहे. याम ये संदभ . २ मधील शासन शु दीप क व संदभ . ३ व ४ मधील 
शासन िनणया ारे वळेोवळेी दु ती कर यात आलेली आहे. किन ठ महािव ालयातील िविवध 
घटकाचंी मागणी िवचारात घेऊन 1) िव ान शाखेसाठी Group C मधून वगळ यात आले या 
िश णशा  िवषयास िव ट िव ा य ना सन २०२२ या उ च मा यिमक माणप  ( इय ा १२ वी ) 
परी से बस याची संधी देणे 2) Group B व Group C मधून यावया या वकै पक िवषयां या सं ये या 
मय दाचंा फेरिवचार करणे इ. बाबी शासना या िवचाराधीन हो या.  
शासन िनणय :  

या अनुषंगाने इय ा ११ वी व इय ा १२ वी या िवषययोजनेम ये पुढील माणे सुधारणा कर यात 
येत आहेत.  
कला व वािण य शाखासंाठी - 
१) िवषययोजनेत कला शाखेसाठी िश णशा  हा िवषय Group C म येच समािव ट असेल. 
२) कला व वािण य शाखांसाठी आठ िवषयाचंी िनवड करताना Group A मधील चार िवषय पूव माणे 

अिनवाय असतील.  
३) उविरत चार वकै पक िवषयाचंी िनवड करताना Group B मधून िकमान दोन िवषय िनवडाव े

लागतील आिण 
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४) उविरत दोन िवषयासंाठी Group B मधून शू य, एक कवा दोन आिण Group C मधून शू य, एक 
कवा दोन या मय देत Group B व Group C मधून एकूण दोन िवषयाचंी िनवड करता येईल. 

िव ान शाखेसाठी - 
  िव ान शाखेसाठी िश णशा  हा िवषय Group C मधून वगळ यात आलेला आहे, परंतु 
िव ा य चे शै िणक िहत िवचारात घेता या िव ा य नी पूव या िवषय योजनेनुसार िवषयाचंी िनवड 
केलेली आहे याचंे शै िणक वष वाया जावू नये हणनू िव ान शाखेसाठी Group C मधून वगळ यात 
आले या िश णशा  िवषयास िव ट िव ा य ना सन २०२२ या उ च मा यिमक माणप             
( इय ा १२ वी ) परी से बस याची एकमेव संधी दे यात येत आहे. तथािप सदर परी मे ये िश णशा  
िवषयात िव ाथ  उ ीण न झा यास या िव ा य ना पूव या िवषययोजनेनुसार तोच िवषय घेऊन 
परी से िव ट होता येईल.  

शै िणक वष सन 2021-22 पासून इय ा 11 वी व शै िणक वष सन २०२२-२३ पासून       
इय ा १२ वी साठी अशी सवलत देय असणार नाही.  

 सदर शासन शु ीप क महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर 
उपल ध कर यात आला असून याचा संगणक साकेंताकं 202202251520082721 असा आहे. हा 
शासन िनणय िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात येत आहे.  

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,  
 

           ( इ. मु. काझी )  
             सह सिचव, महारा  शासन 

      ित,  
1. मा.मं ी,शालेय िश ण यांचे खाजगी सिचव, 
2. मा.रा यमं ी,शालेय िश ण याचंे खाजगी सिचव,  
3. मा.अपर मु य सिचव,शालेय िश ण व ीडा िवभाग,  
4. आयु त ( िश ण ),महारा  रा य,पुणे, 
5. अ य ,मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळ,महारा  रा य,पणेु, 
6. सिचव,रा य मंडळ,पुणे, 
7. संचालक,रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा ,पुणे  
8. िश ण संचालक ( मा यिमक व उ च मा यिमक ),महारा  रा य, पुणे,  
9. सव िवभागीय अ य , मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळ, 

Imtiyaz 
Mushtaque Kazi
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10. सव िवभागीय सिचव, मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळ, 
11. सव िवभागीय िश ण उपसंचालक,  
12. सव िश णािधकारी (मा यिमक), िज हा पिरषद ( सव ), 
13. िश ण िनरी क,मंुबई (पि म,दि ण,उ र),  
14. िनवड न ती (काय सन-एसडी-4). 
 

 
 


